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STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERSKIE                             

- krótki poradnik 

Wszystkich zainteresowanych kolekcjonerstwem broni zachęcamy do przystąpienia do 

działającego w Płocku, przy ul. Gierzyńskiego 17, stowarzyszenia „WIARUS – 

Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej”. 

Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej 

sportowej tj. integrację środowiska kolekcjonerów, upowszechniania wiedzy dot. militariów, 

działalność muzealniczo – wystawienniczą, publikacje popularyzatorskie oraz organizowanie 

spotkań pasjonatów kolekcjonerstwa, a także wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z 

kultywowaniem polskiej tradycji historycznej. 

                                                                                                                                                                                           

 Zgodnie z pkt. 9 a Statutu, swoje cele Stowarzyszenie realizuje także poprzez 

systematyczne doskonalenie i podnoszenie umiejętności sportowych swoich członków, 

opiekę trenerską, organizowanie treningów, zawodów i udział swoich członków w rywalizacji 

sportowej – a więc także cele zbieżne z założonymi przez Polski Związek Strzelectwa 

Sportowego. 

 Stowarzyszenie WIARUS działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku 

Prawo o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i zostało wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000548430.  

O jego charakterze kolekcjonerskim decydują zapisy Statutu uchwalonego na zebraniu 

założycielskim, przez członków założycieli, w dniu 13 grudnia 2014 roku. 

 Aby uzyskać pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim, konieczne jest zdanie 

egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów 

dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się bronią 

lub wykazanie okoliczności, które uzasadniają zwolnienie z egzaminu. 

 Taką okolicznością zwalniającą z egzaminu przed organem Policji jest posiadanie 

licencji zezwalającej na uprawianie strzelectwa sportowego. Istotne jest jednak to, że 

licencja zawodnicza PZSS  nie jest w przypadku pozwolenia kolekcjonerskiego przesłanką 

wydawania pozwolenia na broń, jest tylko okolicznością, która powoduje zwolnienie od 

egzaminu przed organem Policji. 

 W związku z powyższym, wśród licznych pożytków z przynależności do stowarzyszenia 

kolekcjonerskiego, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że np. utrata licencji 

zawodniczej PZSS nie powoduje powstania przyczyny do cofnięcia pozwolenia na broń, bo 

zgodnie z art. 18 ust  4 ustawy o broni i amunicji: właściwy organ Policji może cofnąć 
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pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego 

wydania.                                                                                                                                                                   

Ponieważ licencja nie stanowiła w tym przypadku podstawy wydania pozwolenia na broń,             

a jedynie podstawę zwolnienia od egzaminu, nie zachodzi przyczyna umożliwiająca 

cofnięcie pozwolenia. 

 Do podania na broń w celu kolekcjonerskim każdy wnioskodawca powinien dołączyć 

zaświadczenie dowodzące członkowstwa w stowarzyszeniu, podpisane zgodnie z zasadami 

reprezentacji opisanymi w statucie stowarzyszenia. Do zaświadczenia należy dołączyć odpis 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz statut stowarzyszenia (najlepiej poświadczony za 

zgodność przez sąd rejestrowy) 

 Broń palna posiadana w celu kolekcjonerskim może być wykorzystywana na 

strzelnicy. W oparciu o legitymację posiadacza broni w celu kolekcjonerskim, można nabyć 

także amunicję do tej broni. 

 Broń palną posiadaną w celu kolekcjonerskim można przenosić, zabronione jest 

tylko (w myśl art. 10 ust. 8) noszenie broni załadowanej. 

Z ustawy o broni i amunicji jednoznacznie też wynika, że broni palnej posiadanej w celu 

kolekcjonerskim można używać na zawodach strzeleckich. 

 
„ WIARUS” - STOWARZYSZENIE ROZWOJU STRZELECTWA 

i KULTYWOWANIA POLSKIEJ TRADYCJI HISTORYCZNEJ 

 09-407 PŁOCK, ul. Gierzyńskiego 17 

KRS: 0000548430, NIP: 7743222724, REGON: 36111960 
 

Prezes Zarządu – Jarosław Kacprowicz tel. 604 916 288,  
V-ce Prezes Zarządu – Wojciech Sokołowski tel. 602 465 166 

V-ce Prezes Zarządu – Witold Cezary Abramowski tel.501 231 404 
 

Konto: PKO BP S.A. -  13 1020 3974 0000 5302 0292 1948 

 

OPŁATY : 

Wpisowe – 100 zł  

Składki członkowskie - 120 zł/rok  ( 30 zł / kw.) 

Tel. do kontaktu -  Wojciech Sokołowski - 602 465 166 


